Riks-SMASK:s möte 2003-11-08 i Göteborg
Närvarande: Stefan Nilsson, ordförande
Thomas Andén, generalsekreterare södra Sverige
Martin Uddén, generalsekreterare övriga Sverige
Karin Bergman, generalsekreterare Uppsala
Ulrik Jansson, generalsekreterare Göteborg
Anna Krafft, projektansvarig Ultuna-kontakten
§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Martin Uddén valdes till mötessekreterare.
§ 3 Karin Bergman valdes till justerare.
§ 4 Riket runt.
Övriga Sverige:

S TORK - R ÖV går av stapeln den 30:e november.

Södra Sverige: S TOFIL var väldigt lyckat. Isterbandet har firat 15-årsjumbileum,
vilket LiTHe Blås gästade med ungefär 35 personer. Bleckhornen har haft
sitt Juldopp
Uppsala: Dragskåpet har haft en stor show. Attraktionsorkestern firar
25-årsjubileum. Hornboskapen fyller 160 år och ska fira i dagarna tre.
Alla orkestrar inbjudna. B RUNK planeras den 24:e januari i samband med
extrakongressen. Hornboskapen planerar även kurser i bl.a. dans, sång,
improvisation och arrangering.
§ 5 SOF. Mötet kunde inte ta del av vare sig enkäter eller bokslut. Enligt
ordföranden beräknas vinsten från SOF till 60 000 kr. som kommer tillfalla SOF-fonden, Riks-SMASK samt SOFs gamlingsförening.
Till SOF-2005 finns för närvarande två generalskandidater.
§ 6 STORK 2004. Angående båt-förslaget påpekades att vi behöver minst två
scener och minst 1000 personer måste få plats. Önskvärt datum vore
andra helgen i maj 2004. Tillgång till båten måste vara möjlig ett antal timmar innan avfärd. För att stimulera till försäljning av biljetter till
medlemsorkestrarnas medlemars anhöriga bör reklamaffischer tryckas
upp. OSA-datum borde för detta förslag vara senast i mars månad och
denna anmälan bör vara bindande. En styrelse/projektgrupp måste tillsättas.
Orkestrarna är naturligtvis största rekryteringskällorna alt. största målgruppen.
Priser måste hållas låga så att så många som möjligt kan åka. Finnes bussanslutningar? Vad gäller det för åldersgränser på båten.
Ovanstående spörsmål tog styrelsen på sig att reda ut.
Alternativ till båt-idén är fortfarande att hyra ett kårhus under året för
samkväm orkestrarna emellan. Lämpliga ställen fanns Linköping/Norrköping
eller Göteborg (CTH) vara.
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Eftersom Ultuna-projektet kan anses som nedlagt kan vi kanske få en
festival där till stånd under 2006.
§ 7 Extrakongress. . . . sker i samband med BRUNK på Östgöta Nation i Uppsala, men själva kongressen äger rum i Pingstkyrkans lokaler. Budget
beräknas till c:a 15000 kr. Förläggning av kongressdeltagare kommer ske
på lämplig skola. Kallelse kommer skickas ut efter framtida möte med
kontaktperson från Silja-Line.
På kongressen kommer utvärderingarna från SOF och STORK att dryftas.
§ 8 Ordet fritt. Nytrycket av sångboken kommer ske i spiralbindning samt
mer eller mindre omfattande uppdatering. Den kommer även att finnas
tillgänglig från Riks-smasks hemsida. Även bokslutet från SOF kommer
läggas upp. Tomas tog på sig att sammanställa adresslistor.
§ 9 Nästa möte äger rum första helgen i december i Stockholm, därefter ett
möte i Uppsala innan kongressen.
§ 10 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Martin Uddén

Justeras: Karin Bergman
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